ODBOR 8227 Q TANEC
1. Praktické skúšky
Talentové skúšky v odbore tanec sú trojkolové.
V prvom kole sa vyžaduje a posúdi dokonalá proporcionalita postavy, esteticky pôsobiaci celkový vzhľad uchádzačov bez
akýchkoľvek náznakov obezity.
V druhom kole sa preskúmajú a posúdia vrodené fyzické dispozície pre tanec, flexibilita kĺbov a chrbtice, pružnosť svalov
a šliach.
Tretie kolo slúži na overenie pohybovej úrovne a pohotovosti uchádzačov v jednotlivých technikách tanca (klasický
tanec, moderný a ľudový tanec) ako aj ich prirodzenej muzikality a schopnosti vyjadrovať sa tanečnou improvizáciou.
Účastník si pripraví krátku ukážku z rôzneho tanečného štýlu (priniesť CD, USB s nahrávkou).
Súčasťou je i ústny pohovor s uchádzačmi zameraný na získanie informácií o osobnostných predpokladoch pre štúdium
tanca.
Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v mäkkých cvičkách, priliehavom cvičnom úbore s nezakrytými nohami
a s vlasmi napevno zviazanými do uzla. Nesplnenie podmienok kritérií I. resp. II. kola vylučuje postup do ďalšieho kola.
Podmienkou účasti na talentových skúškach je písomné stanovisko lekára – ortopéda s popisom stavu chrbtice,
bedrových kĺbov a chodidiel, ako i podrobná správa dorastového (obvodného) lekára o celkovom zdravotnom stave
žiaka z hľadiska perspektívy jeho možnej profesie výkonného tanečníka.
2. Teoretické písomné skúšky
a) Test špeciálnych odborných vedomostí a zručností
Uchádzač v teste prezentuje svoje vedomosti v oblasti hudby a tanca, špeciálne zručnosti a schopnosti, intonačné
analytické schopnosti, rytmické a harmonické cítenie, hudobnú pamäť a pod. a všeobecný prehľad v oblasti umenia
a kultúry v historickom kontexte.
b) Psychologický test zameraný na zistenie predpokladov úspešnosti zvládnutia štúdia na strednej odbornej škole.
K prihláške na štúdium zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží písomné
vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o stupni poruchy, obmedzení uchádzača
o štúdium a schopnosti študovať zvolený študijný odbor.
Prijímacie skúšky vo všetkých odboroch pozostávajú:
- z praktickej časti, zameranej najmä na overenie miery talentu a predpokladov na štúdium zvoleného
hlavného odboru štúdia;
- z teoretickej časti a psychologického testu, ktoré absolvujú len žiaci, ktorí vyhoveli praktickej časti prijímacích
skúšok.
V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach
z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, riaditeľ školy na
základe stanoviska prijímacej komisie posúdi, v ktorom študijnom zameraní sa zvýši predpokladaný počet prijatých,
alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

